
            

                                                                               
ПРОЕКТ                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

08.10.2019                 смт. Чупахівка

Про затвердження коштів                                                                                      
на культурно-масові заходи                                                                                   
в ІV кварталі  2019 року

Керуючись  частинами  7,  8   статті  32  та  статті  40  Закону  України  «  Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши начальника відділу культури
та  туризму  Чупахівської  селищної  ради  Калач  Віру  Миколаївну  про
затвердження коштів на культурно-масові заходи в ІV кварталі 2019 року на
території Чупахівської селищної ради,  селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошти  у сумі  на  проведення культурно-масових 
заходів в ІV кварталі 2019 року на території  Чупахівської 
селищної ради  (додаток додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ДОДАТОК
затвердження коштів

на проведення культурно-масових заходів
в ІV кварталі  2019 року

відділу культури та туризму
Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Мета виділення
коштів

Сума Загальна
сума

1. День Чупахівської громади 
«Кожному мила своя сторона» 
(28.09)

-транспорт                               
-призи для конкурсів              
-спортивні змагання               
-квіти для покладання            
-реклама, оголошення            
-фотозони, виставки               

- 1000              
- 1000              
- 2000              
- 500                
- 500                
- 1000      

6000

2. День села Грінченкове «Село моє 
– мій  рідний край» (30.09)

-транспорт                               
-призи для конкурсів              
-квіти для покладання            
-фотозони, виставки               
-реклама, оголошення            

- 1000              
- 1000              
- 500                
- 1000              
- 500      

4000

3. Комплекс заходів до Міжнародного 
Дня  літніх людей (01.10)

-квіти                                        
-подарунки

- 500                
- 1000              

1500

4. Комплекс заходів до Дня захисни-
ка України (14.10) - АТО

-квіти для покладання і 
учасникам

-1500 1500

5. Комплекс заходів до Дня 
українського козацтва (14.10)               

-призи для конкурсів            - 1000              1000

6. Комплекс заходів до 75-ї річниці 
Дня вигнання нацистів з України 
(28.10)                   

-квіти для покладання            - 1000              1000

7. Пам’ятна хода, урочисте 
покладання квітів з нагоди пам’яті 
жертв голодомору 1932-1933 років 
(23.11)                                         

-квіти для покладання            - 500      500

8. Комплекс заходів до Дня Збройних 
Сил України (06.12)

-призи для конкурсів            - 1000              1000

9. Комплекс заходів до Дня вшану-
вавння учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС (14.12)

-квіти                                        
-подарунки

- 1000              
- 1000              

2000

10. Комплекс заходів до свята Святого 
Миколая Чудотворця (19.12)

 -призи для конкурсів             
-подарунки

- 1000              
- 15 000           

16 000

11. Новорічні вітання Діда Мороза та 
Снігуроньки (31.12)

-призи для конкурсів              
-подарунки                              
- фотозони                      

- 1000              
- 15 000           
- 500                

16 500

         


